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FUNKIS NOVA S
Pieni ja tyylikäs!

Funkis Nova -sarjan nelikulmaiset mallit ovat hyvä vaihtoehto modernia ja tyylipuh-
dasta muotoilua arvostavalle. Niissä on helposti asennettava seinäkannake, jonka taka-
kappale kiinnitetään yhdellä ruuvilla. Kaapelointi on mahdollista ketjuttaa valaisimella 
ja pikaliittimet takaavat nopean kytkennän.

Funkis Nova on sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu valaisinsarja. Sopii julkisivujen, kotien 
ja asuinkiinteistöjen valaisemiseen. Valettu alumiinirunko, kirkas suojalasi ja viisto 
heijastin takaavat parhaan tehon. LED-yksikkö on syvällä rungossa, mikä takaa hyvän 
häikäisysuojan. Nova-sarja on varustettu 230 V:n AC-sirulla, mikä helpottaa asennusta 
sekä tekee valaisimista pienikokoisia ja himmennettäviä. Seinämalleissa mukana ovat 
korokepalat pinta-asennukseen. Kotelointiluokka: IP44, Luokka I, maadoitettava.

Snro Kuvaus Väri Valovirta Optiikka Värilämpötila

4506209 Funkis Nova S 1x8 W Antrasiitti 450 lm 35º 3000 K

4506210 Funkis Nova S 2x8 W Antrasiitti 900 lm 35º 3000 K

FUNKIS PROLED S
ProLED sarja laajenee!

ProLED-sarjasta on nyt saatavilla myös neliönmuotoinen malli, joka sopii entistä 
useampiin ympäristöihin. Valaisimissa on helposti asennettava seinäkannake, jonka 
takakappale kiinnitetään yhdellä ruuvilla. Kaapelointi on mahdollista ketjuttaa valaisi-
mella ja pikaliittimet takaavat nopean kytkennän.

Funkis ProLED on sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu valaisinsarja. Sopii julkisivujen sekä 
kotien ja julkisten tilojen eteis- ja aulatilojen valaisemiseen. Valettu alumiinirunko, kirkas 
suojalasi ja viisto heijastin takaavat parhaan tehon. LED-yksikkö on syvällä rungossa, 
mikä takaa hyvän häikäisysuojan. Malleissa on sisäinen 230 V:n ohjain, joka tekee  
valaisimesta helpon asentaa ja himmennettävän. Kattomalli on varustettu 230 V:n 
AC-sirulla, joka mahdollistaa asennuksen myös matalampaan tilaan ja himmennyksen. 
Seinämalleissa mukana ovat korokepalat pinta-asennukseen. Kotelointiluokka: IP44, 
Luokka I, maadoitettava.

Snro Kuvaus Väri Valovirta Optiikka Värilämpötila

4506200 Funkis ProLED S 1x9 W, seinä Antrasiitti 950 lm 55º 3000 K

4506201 Funkis ProLED S 2x9 W, seinä Antrasiitti 1900 lm 55º 3000 K

4506202 Funkis ProLED S 10 W, katto Antrasiitti 820 lm 60º 3000 K

4506213 Heijastin 35°, seinämalli

4506214 Heijastin 25°, kattomalli

4506215 Heijastin 38°, kattomalli
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FUNKIS MEGA LED
Lisää valoa!   

MegaLED on Funkis-sarjan uusi tulokas. Valaisin on muita malleja isompi ja sen valoteho 
on suurempi. Siksi se sopii erinomaisesti julkisiin tiloihin, joissa tarvitaan runsaasti valoa. 
Valaisimissa on helposti asennettava seinäkannake, jonka takakappale kiinnitetään yh-
dellä ruuvilla. Kaapelointi on mahdollista ketjuttaa valaisimella ja pikaliittimet takaavat 
nopean asennuksen. Valettu alumiinirunko, kirkas suojalasi ja viisto heijastin takaavat 
parhaan tehon. LED-yksikkö on syvällä rungossa, mikä takaa hyvän häikäisysuojan. 
Kaikissa MegaLED-sarjan valaisimissa on sisäinen 230 V:n ohjain, joka tekee valaisimesta 
helpon asentaa ja himmennettävän. Seinämalleissa mukana ovat korokepalat pinta- 
asennukseen. Kotelointiluokka: IP44, Luokka I, maadoitettava.

FUNKIS PROLED POLLARE
Funkis-sarja nousee jalustalle!

ProLED-sarjaan on nyt tullut myös Pollare-malli, tervetullut uutuus, joka sopii esim. 
rakennusten käytävien valaisemiseen. Jalustan korkeus on 800 mm, leveys 100 mm  
ja pituus 100 mm. Jalustassa on asennusta helpottava rasia, ja se voidaan varustaa  
siirtokytkimellä. Iskunkestävyys IK06. Pollare-malliin on saatavilla pyöreä tai neliön- 
muotoinen ProLED-valaisin. Pyöreä malli on 15 asteen kulmassa (kiinteä, ei säädet- 
tävissä), ja neliönmuotoinen malli valaisee suoraan alaspäin. 

Jalusta ja valaisimen runko on valmistettu alumiinista. Valaisimessa on kirkas suojalasi 
ja viisto heijastin, jotka takaavat parhaan tehon. LED-yksikkö on syvällä rungossa, mikä 
takaa hyvän häikäisysuojan. Pollare-sarja on varustettu 230 V:n AC-sirulla ja voidaan 
himmentää. Kotelointiluokka: IP44, Luokka I, maadoitettava.

Snro Kuvaus Väri Valovirta Optiikka Väri- 
lämpötila

4506211 Funkis ProLED Pollare 6 W, pyöreä Antrasiitti 400 lm 55º 3000 K

4506212 Funkis ProLED Pollare 6 W, neliö Antrasiitti 400 lm 60º 3000 K

Snro Kuvaus Väri Valovirta Optiikka Väri- 
lämpötila

4506203 Funkis MegaLED 30 W, seinä Antrasiitti 3400 lm 36º 3000 K

4506204 Funkis MegaLED 30 W, seinä Antrasiitti 3400 lm 36º 4000 K

4506205 Funkis MegaLED 2x24 W, seinä Antrasiitti 5400 lm 36º 3000 K

4506206 Funkis MegaLED 2x24 W, seinä Antrasiitti 5400 lm 36º 4000 K

4506207 Funkis MegaLED 30 W, katto Antrasiitti 3400 lm 36º 3000 K

4506208 Funkis MegaLED 30 W, katto Antrasiitti 3400 lm 36º 4000 K

4506216 Heijastin 24°

TODELLA
TEHOKASIP 44

IP 44

140mm

187mm

335mm120mm

187mm

220mm

140mm

120mm

800mm

170mm 100mm

5 mm

140mm

220mm

800mm
100mm

110mm

170mm



4

Beghellin patentoitu Opticom-tekniikka käyttää optista viestintää valaistuksen 
ohjelmointiin, ohjaukseen ja säätämiseen. Väline on valmiiksi kädessäsi: älypuhelin.

Älypuhelimen salamavalon ja kameran avulla voidaan lähettää komentoja, säätää 
tehoa ja valvoa sekä valaistusta että turvavalaistusta. Tarvitaan vain Opticom- 
sovellus ja Smart Driverilla (SD) varustetut valaisimet. Kaikissa Smart Driver (SD) 
-valaisimissa on sisäinen valopulssin vastaanotin, joka mahdollistaa sovelluksella 
ohjaamisen. Lisäksi kaikissa SD-tekniikkaa käyttävissä valaisimissa on läsnäolo- ja 
päivänvalotunnistimet.

Beghellin Smart Driver (SD) -valaisinvalikoima sopii moniin eri käyttö- 
kohteisiin. Kamicin valikoimassa on keskitytty toimistoihin ja pysäköintilai-
toksiin, joissa päivänvalo- ja läsnäolotunnistimien käytöllä voidaan saada 
suuria hyötyjä. Yksinkertaisinta on ottaa käyttöön dynaaminen läsnäolo-
tunnistus ja automaattinen himmennys Opticom-sovelluksesta.

Toimistoissa ja pysäköintilaitoksissa tarvitaan myös aina turvavalaistusta. 
Osa yleisvalaisimista voidaan määrittää toimimaan turvavalaisimina, tai niiden li-
säksi voidaan käyttää erillisiä turvavalaisimia. Alla esitellyt yleisvalaisimet on helppo 
varustaa turvavalaisin käyttöä varten Beghellin invertterillä 19359 (Plug & Light) 
ja siihen kuuluvalla litiumtitaanioksidiakulla (Litium Titanium Oxid). LTO-akuilla on 
taattu kymmenen vuoden käyttöikä, ja ne kestävät hyvin kylmää.

Asetukset ja testiraportit tallentuvat omaan osioonsa Beghellin pilvipalvelussa. Tilin 
luominen pilvipalveluun on ilmaista, helppoa ja nopeaa, ja se tehdään sovelluksen 
lataamisen yhteydessä. 

 
*) Aika vähintään 1 tuntiin asti voidaan asettaa Opticom-sovelluksella  

Valikoimastamme löytyy myös muita Opticom -tekniikkaa käyttäviä valaisimia,  
kysy lisää!

SYSTEM OPTICOM
Helppo ohjata ja säätää!

Snro Käyttökohde 
esim. Tyyppi Väri- 

lämpötila Valovirta Toiminta- 
aika

4266342 Toimisto, paneeli Yleisvalaisin / IP40 4000 K 4000 lm –

4266343 Toimisto, paneeli Yleis + turva / IP40 4000 K 4000 / 395 lm 3 h*

4266344 Pysäköintilaitos Yleisvalaisin / IP66 4000 K 6650 lm –

4266345 Pysäköintilaitos Yleis + turva / IP66 4000 K 6650 / 395 lm 3 h*

IP 66IP 40
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KAMIC WIRELESS SECURE
Langaton turvavalaistusjärjestelmä

KAMIC Wireless Secure on uusi, Ruotsissa valmistettu järjestelmä suppeiden 
tuvavalaisinjärjestelmien hallintaan, ohjaukseen ja valvontaan. Järjestelmä  
soveltuu esimerkiksi kouluihin, päiväkoteihin ja terveyskeskuksiin, joissa turva- 
valaisimia on korkeintaan 50. Viestintä hallintapaneelin ja valaisimien välillä 
tapahtuu langattomasti, eikä lisäjohtoja tarvitse vetää. KAMIC WireLess Secure 
täyttää turvavalaistusta koskevat standardit.

Järjestelmän tärkeimmät osat:

Ohjauspaneeli on tietokeskus, jonka avulla järjestelmää valvotaan ja jossa järjes-
telmän asetukset määritetään. Järjestelmän tila näkyy ohjauspaneelin näytöllä, ja 
tarvittavat testiraportit on helppo hakea USB-liitännän avulla.

Opastevalaisimesta Nomy LED WLS on saatavilla kaksi kokoa, joista toisen 
havaintoetäisyys on 25 m ja toisen 40 m. Niissä on LED-valonlähde, ja ne on 
tarkoitettu jatkuvatoimisiksi. Valaisimien mukana toimitetaan kattava opastesarja 
joko yksi- tai kaksipuolisiin opasteisiin sekä asennuskannake. Alumiinirungossa 
on NiMH-akut ja rungon alapuolelle tuleva opaste on akryyliä.

LED-turvavalaisimessa Nomy Qube WLS on voimakas LED-valonlähde sekä 
NiMH-akut ja se on tarkoitettu turvavalaisimeksi virtakatkoksen yhteydessä. 
Saatavilla mustana ja valkoisena. 

Opastevalaisimien valo voidaan säätää himmeämmäksi (75 %, 50 % tai 25 %) 
tiloissa, joissa tarvitaan vähemmän valoa, kuten teatteri- ja elokuvateatteri- 
saleissa normaalikäytössä. Virtakatkoksen yhteydessä opastevalaisimet toimivat 
100% teholla.

Järjestelmä on helppo ottaa käyttöön, sillä kaikki osat on esiohjelmoitu löytä-
mään toisensa. 

Järjestelmän sovittamiseen on saatavilla lisävarusteita, kuten liikuntarajoite- 
opasteita, kattoripustimia, lippukannakkeita ja upotussarjoja alakattoon. 

Nomy LED WLS -opastevalaisimen rungosta on saatavilla eri värivaihtoehtoja, ja 
valaisin voidaan varustaa myös muilla opasteilla, kuten tieto- ja varoituskylteillä 
tai paloturvakylteillä. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. 

Snro Tuotteen nimi Virran- 
kulutus

Toiminta- 
aika

Autotesti Väri 

7121935 WL Secure -ohjauspaneeli – – – Valkoinen

4266346 Nomy LED WLS 25 m 3,8 W 1 h Kyllä Alumiini

4266347 Nomy LED WLS 40 m 6,2 W 1 h Kyllä Alumiini

4266348 Nomy Qube WLS, pyöreä 2,5 W 1 h Kyllä Valkoinen

4266349 Nomy Qube WLS, pyöreä 2,5 W 1 h Kyllä Musta

4266350 Nomy Qube WLS, ovaali 2,5 W 1 h Kyllä Valkoinen

4266351 Nomy Qube WLS, ovaali 2,5 W 1 h Kyllä Musta

IP 40
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Cap LUX -tuotesarja on laajentunut. Cap LED on kondensaattorilla varustettu, kattoon 
upotettava LED-valaisin. Se on kehitetty turvavalaisimeksi, ja siitä on saatavilla kaksi 
versiota: pyöreällä linssillä avotiloihin ja ovaalilla linssillä käytäviin ja poistumisreiteille. 
Valaisimen runko on valkoista paloa hidastavaa ABS-muovia, ja lisäksi siinä on erillinen 
kondensaattorirasia.

CAP LED
LED-turvavalaisin kondensaattorilla

SENSWAY
Läsnäolo- ja päivänvalotunnistin

Yksikkövalaisin kondensaattorilla

Snro Malli Käyttökohde Varakäyttö Toiminta- 
aika

4266336 CAP LED/P Avoimet tilat Kondensaattori 1 h 

4266337 CAP LED/O Poistumisreitit Kondensaattori 1 h 

Kondensaattorilla varustetut: Cap LUX -opastevalaisin Snro 4226252 ja CAP LUX 65 Snro 4226251

Sensway on on ensisijaisesti porraskäytäviin ja käytäviin tarkoitettu plafondi- 
turvavalaisin. Siinä on läsnäolo- ja päivänvalotunnistin sekä monipuoliset asennus-
mahdollisuudet tehokkaaseen ja vähän energiaa kuluttavaan käyttöön. Plafondissa 
on 3000 K:n LED, jonka Ra-arvo on 83. Runko ja kupu ovat iskunkestävää polykar-
bonaattia (IK10), ja valaisin voidaan asentaa seinään tai kattoon. Automaattinen 
itsetestaus.

Jatkuva käyttö

Snro Malli Valovirta 
Verkko/katko Teho Varakäyttö Toiminta- 

aika

4266338 Sensway Master 1450 lm/500 lm 15 W LiFePo4 6,4 V/3,6 Ah 1 h

4266339 Sensway Slave 1450 lm/500 lm 15 W LiFePo4 6,4 V/3,6 Ah 1 h 

Via LED VVA ja VVA-4 on huomiota herättämätön turvavalaisin, jossa on tehokas 
LED-valonlähde. Se on tarkoitettu upotettavaksi kattoon ja sopii esimerkiksi toimis-
toihin, ravintoloihin ja hotelleihin. Valaisimessa on oma akku, autotesti, vaihdetta-
vat linssit poistumisreiteille ja avoimiin tiloihin. Toimintatila valittavissa jatkuva tai 
virtakatkos. 

VIA LED
Nyt myös upotettava malli

Valmiuskäyttö

Snro Malli Valovirta Teho Varakäyttö Toiminta- 
aika

4266340
Via LED VVA  
Upotus, valkoinen

200 lm 3,4 W Ni-Cd 3,6 V/750 mAh 1 h

4266341
Via LED VVA-4 
Upotus, musta

200 lm 3,4 W Ni-Cd 3,6 V/750 mAh 1 h 

IP 42

IP 44

IP 20

10 
VUODEN

TAKUU
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Tyylikäs ja tukeva opastevalaisin, jonka kotelointiluokka on IP44 ja josta 
on saatavilla kolme havaintoetäisyyttä: 26 m, 40 m ja 64 m. Runko on 
luonnonanodisoitua alumiiniprofiilia ja kulmaprofiilit alumiininväristä muovia. 
Mukana kiinnikkeet katto- ja seinäasennukseen. Havaintoetäisyydeltään 26 m:n 
valaisin voidaan asentaa myös lippukannakkeeseen (lisävaruste). Sama runko sopii 
sekä yksi- että kaksipuolisiin opasteisiin. Rungon alareunassa on raot, joista valo 
levittyy miellyttävästi, mikä luo tasaisen valaistuksen valaisimen alapuolelle.  
 
Huomaa: Profilux-valaisimen kokoonpano valitaan itse. Kokonainen valaisin 
koostuu rungosta ja opasteosasta (yksi- tai kaksipuolisesta).

PROFILUX IP44
Pitkille havaintoetäisyyksille

Malli Profilux-26 Profilux-40 Profilux-64

Havaintoetäisyys 26 m 40 m 64 m

Valonlähde LED LED LED

Akku NiMH 4.8V/1.2Ah NiMH 4.8V/1.2Ah NiMH 4.8V/2.0Ah

Toiminta-aika 1 h 1 h 1 h

Autotesti Kyllä Kyllä Kyllä 

Teho 6,2 W/6,5 VA 7,5 W/8 VA 10W/10,5 VA

Snro 4266301 4266302 4266303

Yksikkövalaisin

Malli Profilux-26/CBS Profilux-40/CBS Profilux-64/CBS

Havaintoetäisyys 26 m 40 m 64 m

Valonlähde LED LED LED

Teho 2,3 W/2,8 VA 3,4 W/3,8 VA 5,8W/6,2 VA

Snro 4266304 4266305 4266306

Keskusakusto 230V AC/DC

Opastepaketit

Malli 26 m
Malli 40 m
Malli 64 m

IP 44

  4266307  4266308  4266309  

  4266310  4266311  4266312  

  4266352  4266313  4266314  

  4266315  4266316  4266317  

4266318  4266319  4266320  

26 40 64

   Tausta

   Tausta

   Tausta

  4266321  4266322  4266323  

  4266324  4266325  4266326  

  4266327  4266328  4266329    

  4266330  4266331  4266332  

  4266333  4266334  4266335  

   Tausta

   Tausta

   Tausta
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WARM
DIM

Rulle PRO warm-dim on uusi pienikokoinen 3-vaihevalaisin, jossa on täydellä jännit-
teellä lämmin valkoinen valo (3000 K). Himmennettynä valo muuttuu lämpimän pu-
naiseksi (2000 K). Himmennettynä valo on sama kuin halogeenilampussa. Rulle PRO 
on erinomainen vaihtoehto ympäristöihin, joissa valon värisävyjä halutaan muuttaa 
ja luoda lämmintä tunnelmaa, kuten myymälöihin, ravintoloihin ja kahviloihin. 
Alumiinisissa valaisimissa on 230 V:n 3-vaiheyleisadapteri, kirkas upotettu 25 asteen 
heijastin ja musta häikäisysuoja. Rulle PRO warm-dim -valaisinta voidaan ohjata 
tavallisilla himmentimillä, ja sitä on saatavilla valkoisena ja mustana. 

Tekniset tiedot:

Mitat, kohdevalo-osa: Ø 60x95 mm
Suunnattavuus: Kierrettävä 300º, kallistus 90º–180º

Sähkötiedot: 230 V, IP20, Luokka I

RULLE PRO WARM-DIM 13W
3-vaihevalaisin, jonka valonsävy on vaihtuva

Snro Kuvaus Valovirta Värilämpötila CRI Avauskulma Väri

4226015 Rulle PRO 13W 800 lm 2000–3000 K 92 25°  Valkoinen

4226016 Rulle PRO 13W 800 lm 2000–3000 K 92 25° Musta

Rulle Mega on uusi tehokkaasti valaiseva 3-vaihevalaisin, jota on saatavilla lämpi-
män valkoisella valolla (3000K) ja kylmänvalkoisella valolla (4000K). Sarjan valaisimet 
sopivat esimerkiksi myymälöihin, näyttelytiloihin ja toimistoihin. Lisävarusteina on 
saatavilla eri avauskulmalla varustettu heijastin sekä kaksi erilaista häikäisysuojaa. 
Alumiinisissa valaisimissa on 230 V:n 3-vaiheyleisadapteri, kirkas upotettu 25 asteen 
heijastin ja musta häikäisysuoja. Rulle Mega -valaisinta voidaan ohjata tavallisilla 
himmentimillä, ja sitä on saatavilla valkoisena ja mustana.

Tekniset tiedot:

Mitat, kohdevalo-osa: Ø 78x130 mm
Suunnattavuus: Kierrettävä 300º, kallistus 90º–180º  
Sähkötiedot: 230 V, IP20, Luokka I

Snro Kuvaus Valo- 
virta

Värilämpö-
tila

CRI Avaus- 
kulma

Väri 

4282682 Rulle Mega 26W 3-vaihe 2100 lm 3000 K 92 25°  Valkoinen

4282683 Rulle Mega 26W 3-vaihe 2100 lm 3000 K 92 25° Musta

4282684 Rulle Mega 26W 3-vaihe 2100 lm 4000 K 92 25° Valkoinen

4282685 Rulle Mega 26W 3-vaihe 2100 lm 4000 K 92 25° Musta

4282686 Rulle Mega -heijastin 15° Ø 70 mm 15° -

4282687 Rulle Mega -heijastin 36° Ø 70 mm 36° -

4282688 Rulle Mega -hunajakennohäikäisysuoja Musta

4282689 Rulle Mega -häikäisynestoläpät Musta

RULLE MEGA 26W
Kohdevalo, lämmin tai kylmä valkoinen

IP 20

IP 20
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KI-RF

KI-TH

230V AC PALOVAROITTIMET 

FA230 palovaroitin
FA230 on optinen palovaroitin miellyttävällä ulkonäöllä. Malli sopii suoraan 
korvaamaan jo aiemmin markkinoilta poistuneen FA240 mallin, joita on 
viimeisen yli 10-vuoden aikana asennettu Suomen markkinoille erittäin mer-
kittävä määrä. Vaihto käy helposti koska FA230 sopii samaan asennusjalustaan 
ja liittimeen. Todella merkittävä säästö suoraan vaihtokustannuksissa!

Tuotekuvaus:
• 9V paristovarmennus
• reagoi nopeasti kytevään paloon
• vaimennustoiminto - mahdollista vaimentaa  
 testipainikkeella noin 10 minuutin ajaksi ja  
 palaa sen jälkeen normaalitilaan automaattisesti
• yhteenliitettävä 12 kpl asti
• voimakas hälytysääni
• heikon pariston äänimerkki
• toiminnan varmistus; LED-merkkivalo ja testipainike
• EN14604:2005 hyväksytty
 

KI-10 sarja
Moderni sarja, josta löytyy monipuolinen valikoima optisia palovaroittimia, lämpöva-
roitin ja hyvä valikoima lisätarvikkeita.  Miellyttävä koko vain 55x100mm. Mahdollisuus 
asentaa kattopintaan tai upporasian päälle ilman lisätarvikkeita.

Tuotekuvaus:
• paristovarmennus
• reagoi nopeasti kytevään paloon
• vaimennustoiminto - mahdollista vaimentaa  
 testipainikkeella noin 10 minuutin ajaksi ja  
 palaa sen jälkeen normaalitilaan automaattisesti
• yhteenliitettävä 15 kpl asti
• voimakas hälytysääni
• heikon pariston äänimerkki
• toiminnan varmistus; LED-merkkivalo ja testipainike 
• EN14604:2005 hyväksytty

Snro Kuvaus

7111995 KI-10B palovaroitin, 3xAAA pariston varmennuksella

7111996 KI-10RL palovaroitin, sisäänrakennettu 10-vuoden paristovarmennus

7111997 KI-10H lämpövaroitin, 3xAAA pariston varmennuksella

7111998 KI-RB relekanta jatkohälytyksiä varten

7111999 KI-RF radiokanta langattomaan yhteenliittämiseen

7122160 KI-TH ohjausyksikkö testausta ja kuittausta varten

Snro Kuvaus

7111800 FA230 palovaroitin

7119077 FAMTB asennuskanta pinta-asennukseen

7119173 AR50 asennuskanta releellä

KI-10B

KI-10RL

KI-10H

KI-RB
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240 kanavaa ja sisäänrakennettu 10 vuoden paristo sekä toistin. Rajoittamaton 
määrä optisia KI-9XRLB palovaroittimia voidaan liittää yhteen jokaisen kanavan kautta. 
Palovaroitin saa kaikki samaan kanavaan radion kantaman sisäpuolella kytketyt 
varoittimet hälyttämään. Toistintoiminnon avulla kantamaa voidaan suurentaa. Yksi 
tai useampi palovaroitin voidaan asettaa omnikanavalle, joka lähettää ja vastaanottaa 
kaikkien kanavien signaaleja. Tämä turvatoiminto saa aikaan yhteistilojen evakuoinnin. 
Taukotoiminnolla varoittimien herkkyyttä voidaan laskea väliaikaisesti ei-toivottujen 
hälytysten välttämiseksi esimerkiksi ruoanlaiton ajaksi. Hälytysmuisti näyttää, mikä 
varoitin hälyttää.

Esihälytystoiminto ilmoittaa tulossa olevasta hälytyksestä antamalla lyhyitä äänimerk-
kejä 30 sekunnin ajan siitä palovaroittimesta, joka on havainnut syyn hälytykseen. Näin 
jää aikaa sen havaitsemiseen, mikä on syynä hälytykseen, antaa koko ryhmän hälyttää 
tai estää mahdollinen aiheeton hälytys tarvittaessa koko ryhmässä. Ympäristö lämpöti-
la-alue +4–40 °C. Kantama jopa 100 m avoimessa tilassa, radiotaajuus 868,65 MHz.

Asennusjalustassa on vaihteleva kiinnitysetäisyys 30–75 mm, ja se kiinnitetään kattoon 
kahdella ruuvilla. Asennusjalusta näkyy katossa, jos palovaroitin ei ole paikoillaan. 
Toimitus sisältää asennusjalustan, ruuvit ja 5 mm:n tulpat, kiinteän 10 vuoden akun ja 
suomen- ja ruotsinkielisen käyttöohjeen. Halogeeniton. Hyväksytty EN14604:2005.

Snro 7122159  KI-9XRLB palovaroitin

KI-3LLB-mallin kiinteät, sisäänrakennetut litiumparistot varmistavat käytön 10 vuoden 
ajaksi. Ne takaavat lähes huoltovapaan toiminnan. Helppo asentaa, sillä akut aktivoitu-
vat automaattisesti asennettaessa. Ilmaisin varoittaa ajoittain, kun akut ovat tyhjenty-
mässä, kuitenkin vähintään 10 vuoden käytön jälkeen. Toiminta- ja hälytysilmaisimena 
punainen valo testauspainikkeessa. Paristot ovat kiinteät, eikä niitä voi vaihtaa.

KI-9ILB-mallissa on taukotoiminto, ja toisiinsa voi liittää vähintään 12 ilmaisinta. Kun 
yksi hälyttää, kaikki hälyttävät. Ne kytketään rinnan kahdella 0,75 mm²:n ja enintään 300 
metrin johtimella. Toimitukseen sisältyvät sisäänrakennetut 10-vuoden litiumparistot. 
Saatavissa myös asennusrasia (7121857) pinta-asennukseen. Halogeeniton. Hyväksytty 
EN14604:2005

Snro 7121878  KI-3LBB palovaroitin

Snro 7121830  KI-9ILB palovaroitin

KI-9XRLB 10 VUODEN PALOVAROITIN
Langattomasti yhteenliitettävä

KI-3LBB JA KI-9ILB PALOVAROITIN
Sisäänrakennetut 10 vuoden paristot

10 
VUODEN

TAKUU

10 
VUODEN

TAKUU
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INSAFE Origin on tyylikkäästi muotoiltu ylellinen optinen palovaroitin. Lisävarusteena 
on saatavilla kuusi eriväristä kantta, joilla palovaroitin voidaan sovittaa ympäristöön ja 
mukauttaa sisustuksen värimaailmaan esimerkiksi olo- ja lastenhuoneissa. Kiinteä akku 
tuo turvaa, varmuutta ja lähes huoltovapaan käytön 10 vuoden ajaksi. 

INSAFE Control -palovaroittimen mukana toimitetaan kaukosäädin varoittimen 
etätestaamiseen ja tauottamiseen. Se sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa varoitin 
on korkealla katossa. Taukotoiminnolla voidaan vähentää ei-toivottuja hälytyksiä 
esimerkiksi ruoanlaiton aikana. Kun punainen merkkivalo vilkkuu kerran minuutissa, 
laite on täydessä toimintavalmiudessa. Hälytyksen aikana merkkivalo vilkkuu nopeasti. 
Toimitus sisältää 10 vuoden akun, ruuvit, tulpat ja käyttöohjeen. Hyväksytty standardin 
EN14604:2005/AC:2008 mukaan.

• Sisäänrakennettu 10-vuoden akku erittäin korkealla kapasiteetilla.
• Reagoi nopeasti voimakkaalla äänimerkillä, 85 dB/3 m
• Toiminnan tarkastus sekä vilkkuvalla merkkivalolla (LED) että testipainikkeella
• Ei sisällä radioaktiivisia aineita
• Mitat 105 mm x 105 mm x 30 mm
• Paino 105 g
• Väri valkoinen

PALOVAROITIN INSAFE
Palovaroitin on nyt myös näyttävä kodinsisustustuote!

Snro Kuvaus

7121925 INSAFE Origin -palovaroitin

7121926 INSAFE Control -palovaroitin + kaukosäädin

7121927 INSAFE Fix 3 kpl tarrakiinnityssetti

7121928 INSAFE Colors Clip-on sininen värikansi

7121929 INSAFE Colors Clip-on pinkki värikansi

7121930 INSAFE Colors Clip-on oranssi värikansi

7121931 INSAFE Colors Clip-on vihreä värikansi

7121932 INSAFE Colors Clip-on violetti värikansi

7121933 INSAFE Colors Clip-on harmaa värikansi
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LATAUSASEMAN TESTERI
E-Type 2 

E-TYPE 2 on kehitetty tyypin 2 sähköautojen latausasemien testaamiseen. Sitä ohja-
taan Android-puhelimeen, -tablettiin tai -tietokoneeseen asennetulla Masterlink Type2 
-sovelluksella. Sovellus simuloi eri tiloja, jotka latausasema ja sähköauto käyvät läpi en-
nen latauksen käynnistymistä, ja sen avulla voidaan varmistaa, että latausasema toimii. 
Saatavilla on myös lisävarusteet tyypin 1 latausasemien testaamiseen.

Sovelluksesta voidaan lukea latausasemasta saatavan enimmäislatausvirran ja pulssi-
moduloidun signaalin voimakkuus, 10%=6A, 16%=10A, 25%=16A, 50%=32A. Näin var-
mistetaan, että latausasema on asennettu oikein ja latausaseman tasapainotus toimii. 
Testerillä voidaan myös tehdä oikosulussa olevan auton diodin ja CP-signaalivirheen 
virhesimulointi. IEC 61851 -normin mukaisesti latausaseman tulee virheen ilmetessä 
kytkeytyä irti jännitteestä 100 ms:n kuluessa.

E-TYPE 2:ssa on myös johto ja 4 mm:n liitin asennustesterin liittämistä varten. Sähkö-
auton tilojen simulaation yhteydessä, kun saavutetaan C-tila (lataus käynnissä), voidaan 
tehdä asennustarkastus, kuten tavallisessa seinäpistorasiassa. Tarkastuksessa mitataan 
esimerkiksi impedanssi ja oikosulkujännite, tehdään eristystestaus ja vikavirtasuojates-
taus. Erittäin pienikokoinen ja helppokäyttöinen testeri latausasemien asentajille.

• Tyypin 2 sähköautojen latausasemien testaamiseen (lisävarusteilla myös tyypin 1).
• Varmistaa latausaseman toiminnan ja näyttää käytettävän enimmäisjännitteen.
• Vahvistaa latausaseman ilmoittaman käytettävissä olevan enimmäisjännitteen.
• Simuloi sähköauton eri tiloja: A, B, C, D ja dioditestaus.
 
Snro 6776258
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JOUSTAVA PIHTIMITTARI 
iFlex 3001True RMS

A9-JÄNNITEMITTARI 
ja avopihtimittari

iFlex 3001 on käytännöllinen pihtimittari, jossa on Rogowski-kela jopa 3000 A:n 
AC-virran mittaamiseen. Se soveltuu suuren virran tarkkaan mittaamiseen vaikeasti 
päästävistä kohteista. Automaattinen mitta-asteikko on selkeä ja helppokäyttöinen. 
Mittarin Inrush-toiminto mittaa käynnistysvirran esimerkiksi sähkömoottorien käynnis-
tyksen yhteydessä, mistä on hyötyä sulaketta valittaessa. IP54-kotelointi ja CAT IV 600 V 
-ylijänniteluokka sopivat myös vaativiin ympäristöihin, joihin yksinkertaisemmat mittarit 
eivät sovellu.

• 0,01A – 3000A AC, True RMS
• Inrush – mittaa käynnistysvirran
• Kelan läpimitta Ø 140 mm
• Valaistu näyttö
• Data Hold -näytönpitotoiminto
• IP 54
• CAT IV 600 V 

Snro 6776253

A9-jännitemittari, jossa on avopihtimittari. Tässä yleismittarissa ja jännitetesterissä 
on avopihtimittari ja taustavalaistu näyttö. Todellinen tehollisarvo antaa tarkat tulokset 
mitattaessa nykypäivän edistyneitä sähköjärjestelmiä. A9:ssä on kosketukseton jännite- 
ilmaisin (VoltSense) ja pieni tuloimpedanssitoiminto, joka estää haamujännitteiden 
aiheuttamat virheelliset lukemat. Avopihtimittarilla voi mitata jopa 200 ampeerin 
AC-virtaa. A9:n jännitealue on 1000V AC/DC:een asti (AutoSense). IP54, CAT IV 600 V

• True RMS
• Avopihtimittari 200 A:n AC
• 1000 V AC/DC AutoSense
• Lämpötila -20–+760 °C 
• LoZ-toiminto haamujännitteiden tunnistamiseen
• Kosketukseton jännitemittari
• CAT IV 600 V, IP54

Snro 6776254
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JÄNNITETESTERI E-135
Vikavirtasuojatestaus

Jännitetesteri jännitteen ja taajuuden turvalliseen tarkistamiseen. Tulos on helppo 
lukea näytöltä. Aktiivinen vikavirtasuojatestaus testipainikkeilla. Kärkien väli on 19 mm, 
ja pistorasian jännitteen voi mitata yhdellä kädellä. Jännitetestauksen aikana kuuluu 
äänimerkki – sopii ryhmäsulakkeen paikallistamiseen. Toiminto voidaan kytkeä pois 
päältä.

Helppo kolmivaihejärjestelmän vaihejärjestyksen testaus. 1-napainen jännitetarkistus. 
LED-valo valaisee mittauskohdan. Automaattinen AC/DC-tunnistus. Turvaominaisuute-
na itsetestaustoiminto, joka tarkistaa näytön ja valojen toimivuuden. 

• Aktiivinen vikavirtasuojatestaus testipainikkeilla
• Vaihejärjestyksen testaus
• Jännite ja taajuus näytöllä
• Äänimerkki
• Valo
• Mukana kaksi LR6 AAA-paristoa
• EN 61243-3, EN61010-1
• CAT IV 600 V

Snro 6776255

YLEISMITTARI MED 836BT 
Lokitoiminto ja Bluetooth-yhteys 

MED 836BT on 6000-numeroinen True RMS yleismittari, jossa on sisäinen muisti (loki-
toiminto) ja Bluetooth-yhteys. Arvot voi lukea Android-laitteelta tai yleisimittari voidaan 
asettaa mobiililaitteen kautta kirjaamaan lukemia pitkällä aikavälillä. Tiedot tallennetaan 
xml-muodossa, jolloin niitä on helppo jatkokäsitellä. Useita yleismittareita voidaan liit-
tää samaan mobiililaitteeseen samanaikaisesti. Mittari mittaa muun muassa AC/DC-jän-
nitteen, virran, resistanssin, taajuuden ja lämpötilan. EN61010-1 cat III, 1000 V. 

• Tietojen tallennus mobiililaiteeseen tai sisäiseen muistiin.
• 10 000 mittauspistettä
• AC- ja DC-virran ja -jännitteen mittaus
• Resistanssin mittaus, äänimerkki ja dioditesti
• Taajuus ja lämpötila
• CAT III 1000 V

Snro 6776256
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Euromaster-asennustesteri on erittäin helppokäyttöinen, lujatekoinen ja luotettava. 
Se on kehitetty nopeaan mittaukseen ja ammattimaiseen sähköasennusten dokumen-
tointiin uudiskohteissa sekä huoltotöihin ja olemassa olevien laitosten muutostöihin. 
Euromaster E3 tallentaa mittaukset muistiin. Toimitukseen sisältyy MasterLink PC 
-sovellus, josta saa siistit ja selkeät raportit tehdyistä töistä. Lisävarusteena saatavilla on 
Bluetooth-adapteri mittaustietojen langattomaan siirtoon MasterLink Android -sovel-
lukseen. Yhteyden avulla älypuhelimella voidaan luoda protokolla suoraan kohteessa. 
MasterLink Android -sovellus voidaan integroida myös SpeedyCraft- ja Handyman- 
mobiilihuoltotilausjärjestelmiin. Euromaster on tulevaisuusvarmistettu, sillä mittariin 
voidaan lisätä uusia toimintoja ja parametrejä. Euromaster on nopea, tuottaa ammatti-
maisen dokumentaation ja on erittäin helppo käyttää. 

• Täyttää kaikki lainsäädännön ja standardien vaatimukset. 
• Sisäiset PASS/NO PASS -varmistustaulukot impedanssin mittauksessa. 
• Vikapiiri- ja verkkoimpedanssi 440 V. L-PE/ L-L/ L-N /NoTrip 
• Kaapelin pituuden mittaus 1,5–50 mm2

• Automaattinen Ik2 min- ja Ik3 max -laskenta
• Automaattinen PASS/FAIL vikavirtasuojatestauksessa
• Mittausryhmien nimeäminen suoraan mittarissa
• Ammattimainen dokumentaatio MasterLink-sovelluksesta

Snro 6776257  Euromaster E3

Snro 6776259  Bluetooth-adapteri

EUROMASTER E3
Asennustesteri SISÄISET  

TURVA-
TAULUKOT
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